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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

ال: عقیدة الطحاو�ة مع شرحها قال الشارح: قول الطحاوي: وحبهم إ�مان �عني الصحا�ة، قجاء في الهذا �قول:  
و ولیس ه ،ألن الحب عمل القلب ؛، �عني الطحاوي -رحمه هللا-ل على الشیخ وتسمیة حب الصحا�ة إ�ماًنا ُمشكِ 

م في �المه أن اإل�مان هو التصدیق و اإلقرار �اللسان  التصدیق، فیكون العمل داخًال في مسمى اإل�مان، وقد تقدَّ
 وهذا هو المعروف في مذهب أبي حنیفة. ،�الجنان، ولم �جعل العمل داخًال في مسمى اإل�مان

لكالم لكن األصل في ا ،مجاًزا ا�عني یرد علیه مثل هذا الكالم، إال أن تكون هذه التسمیة مجاًزا، �عني ُ�سمى إ�مانً  
  .الحقیقة

 طالب:...
 أن �فصل العمل عن اإل�مان ال �ستطیع، ال �مكن أن ُ�فَصل العمل عن اإل�مان.مهما أراد من أراد 

هذا  فهل ،ثم ُنِسخ �صیام رمضان ،إن صیام یوم عاشوراء �ان واجًبا في البدا�ة :سمعت أحد الدعاة �قول�قول:  
 صحیح؟

 نعم صحیح. 
وفاته �عام  وهذا �عني أنه قبل »بل ألصومن التاسعلئن �قیُت لقابل أو إلى قا«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-ثم إن النبي  

العام؟  الیهود �صومون یوم عاشوراء إال في هذا لم یرَ  -علیه الصالة والسالم-هل النبي أو أقل من ذلك، والسؤال: 
قي نه ما �ع؛ ألقاله �عد، ولم �صم التاس ،�أكثر من ثمانیة أعوام، نعم نه هاجر إلى المدینة قبل ذلك بثمانیة أعوام؟إحیث 

 ، قاله في آخر عمره.-علیه الصالة والسالم-إلى قابل 
 لم یر الیهود �صومون إال یوم العاشر؟ -صلى هللا علیه وسلم-والسؤال: هل النبي  
ة رأى الیهود �صومون، لما هاجر رأى الیهود �صومون �عني في السنة الثانی -علیه الصالة والسالم-لما هاجر النبي  

وقال  هاجر متى؟ في ر�یع، فات عاشوراء، إنما رآهم �صومون من السنة الثانیة، وه ،وأما في السنة األولىرآهم �صومون، 
من  �قول: هل أول مرة یراهم �صومون لیخالفهم؟ نقول: ال، رآهم »لئن �قیت إلى قابل ألصومن التاسع«في آخر عمره: 

هل الكتاب، �حب موافقة أهل الكتاب حتى أ�س منهم ومن �ان �حب موافقة أ  -علیه الصالة والسالم-أول األمر، لكنه 
افقتهم فأمر �مخالفتهم، فلما أ�س من موافقتهم أمر �مخالفتهم فقال: ألصومن التاسع، هذا �عد ما أ�س من مو  ،اتباعهم له

 �فرق شعره، ثم لما أ�س ترك.ماذا �صنع في شعره؟  -علیه الصالة والسالم-و�ان 
 طالب:...

 مخالفة للیهود؛ ألنه أ�س، �ان �حب موافقتهم، لكنه لما أ�س منهم ؛رق نعم، �ان �سدل شعره ثم فرقهكان �سدل ثم ف
 .خالفهم

 اللهم صل على محمد.  
عد ارجع � :الكیف نجمع بین قولكم في رجل في أفر�قیا الذي أراد اإلسالم ثم ُذِهب �ه إلى إمام المسجد والذي ق�قول: 

ق قال: واتف رجل، حیث ذ�رتم أنه �افر في أحكام الدنیا و�ین �الم النووي على مسلم حیثثم مات ذلك ال ،أداء الصالة
نَّة من المحدثین والفقهاء والمتكلمین على أن المؤمن الذي �ُ  لنار ال �كون اخلَّد في حكم �أنه من أهل القبلة وال �ُ أهل السُّ

م �كن إحداهما ل ونطق �الشهادتین، فإن اقتصر على ،الشكوك إال من اعتقد �قلبه دین اإلسالم اعتقاًدا جازًما خالًیا من
نه غیر ذلك فإأو لعدم التمكن منه لمعالجة المنیة أو ل ،لخلل في لسانه ؛من أهل القبلة أصًال إال إذا عجز عن النطق

 �كون مؤمًنا؟
�قول:  -علیه الصالة والسالم-ل كالمنا في معاملته في أحكام الدنیا، �یف �عامل في أحكام الدنیا وهو ما نطق؟ والرسو  
هذا ما شهد، فیعامل في الدنیا على  ،أو حتى �شهدوا أن ال إله إال هللا »ال إله إال هللا :أمرت أن أقاتل الناس حتى �قولوا«

لكن نحن مطالبون  ،ما دخل في اإلسالم أصًال، أما ما وقر في قلبه من الیقین واإل�مان هذا أمره إلى هللا ،أنه �افر
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، مع أنه وقر تمكَّن من النطق ،ألن هذا تمكَّن من النطق ؛-رحمه هللا تعالى-الظاهر، وال �ختلف �المنا مع �الم النووي �
 ففي اآلخرة أمره إلى هللا.  ،لكنه ما نطق ،ث صاحبه بذلكاإل�مان في قلبه وحدَّ 

یقول أجمعین. أما �عد، ف وصحبه آله وعلى دمحم نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد
وهو  ،»سبني اإلسالم على خم«: -صلى هللا علیه وسلم-"�اب اإل�مان وقول النبي : -رحمه هللا تعالى-اإلمام البخاري 

 قول وفعل و�ز�د و�نقص".
ترجمة إل�مان؟ أو تكون ال�اب ا ،�تاب اإل�مان ،�اب اإل�مان هو فرع من �تاب اإل�مان، �عني هل الفرع �كون بلفظ األصل

 ؟ثم یترجم ترجمة صغرى �شيء أخص هو من فروع ذلك األعم ،الكبرى �األعم
 طالب:...

 . -صلى هللا علیه وسلم-لكن اإلمام البخاري قال: �تاب اإل�مان، �اب اإل�مان وقول النبي  ،هذا األصل 
 الُشرَّاح، نسیت هل أشاروا إلى هذا أو لم �شیروا إلیه؟

لى إ�قول: قوله: �تاب اإل�مان هو خبُر مبتدٍأ محذوف تقدیره: هذا �تاب اإل�مان، و�تاب مصدر  -رحمه هللا- ابن حجر 
 واستعملوا ذلك فیما �جمع أشیاء من األبواب والفصول الجامعة للمسائل والضم فیه �النسبة إلى ،آخره، ومن الكتیب

اني دة منها مجاز، والباب موضوعه المدخل، فاستعماله في المعو�النسبة إلى المعاني المرا ،المكتوب من الحروف حقیقة
ذ�ر  �عني �اب األصل فیه ما یدخل و�خرج منه، واستعماله في المعاني مجاز، واإل�مان لغة التصدیق إلى آخره. ثم ،مجاز

مة �المقدمة ؛ما ذ�رناه سا�ًقا في أول الكتاب أن البخاري لم �ستفتح بدء الوحي �كتاب تح دمة ال تستفللكتاب، والمق ألنه مقدِّ
 .�ما �ستفتح �ه غیرها

ملة على واختلفت الروا�ات في تقد�م البسملة على �تاب أو تأخیره ولكٍل وجه، ولكٍل وجه، اختلفت الروا�ات في تقد�م البس
 �سم هللا ،نروا�ات الصحیح: �تاب اإل�ما ،كتاب، هنا �قول: �سم هللا الرحمن الرحیم، �تاب اإل�مان. و�عض الروا�ات

لة ب على البسمالرحمن الرحیم. لكٍل وجه، تقد�م البسملة على الترجمة بدء بها حقیقًة، بدء �البسملة حقیقًة، وأما تقد�م الكتا
م  م الكتاب أوفكأن الكتاب ُجِعل �منزلة اسم السورة، �منزلة اسم السورة من القرآن، والبسملة تكون �عد االسم، لكن إذا ُقدِّ  ُقدِّ

 هل �كون ُبِدئ ببسم هللا؟ فالسورة على البسملة  اسم
 طالب:...

 أو ُبِدئ �الترجمة؟  
 طالب:...
 الجواب؟

 طالب:...
ذا ال؟ �عني إ أماآلن بدأنا �تاب اإل�مان �سم هللا الرحمن الرحیم، سورة الفاتحة �سم هللا الرحمن الرحیم، هل بدأنا �البسملة 

 اسم السورة؟افتتح بها القرآن أو افتتح � هنها افتتح بها القرآن، هل صّح أنإ :ة وقلنااستدللنا على مشروعیة البدء �البسمل
 طالب:...

 نعم؟
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 واسم السورة والترجمة هنا؟
 طالب:...

 لكنها افُتِتح �تاب هللا. ،لیست داخلة في القرآن -صحیح -لكنها داخلة في المصحف، هي
 طالب:...
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 :نا، و�ذا قلهللا، �الم هللا، واسم السورة لیس من �الم هللا، المقصود �الم هللا واسم السورة لیس من �الم هللا المقصود �الم
 .المراد �ه المصحف، احتجنا إلى ضرٍب من التأو�ل، لیكون افتتح فعًال �البسملةفافُتِتح بها القرآن 

لى �تاب ب وتأخیرها ولكٍل وجه، األول ظاهر، تقد�م البسملة ع�قول المؤلف: واختلفت الروا�ات في تقد�م البسملة على �تا 
حادیث ووجه الثاني وعلیه أكثر الروا�ات أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمیة السورة، واأل ،اإل�مان ظاهر، واألول ظاهر

 المذ�ورة �عد البسملة �اآل�ات مستفتحة �البسملة.
ف؟ أو من القرآن، �یف نمشي الترجمة هنا وهي من �الم المؤل السورة لیست نسبة للقرآن �أن اسم�عني إذا مشینا هذا �ال 

ر �البسملة هو الكالم الوحي، الوحي الثاني، والترجمة لیست من الوحي الثاني، الإ :أن نقول ذي هو ن الكالم الذي ُصدِّ
نَّة.  السُّ

 طالب:...
 ماذا؟

 طالب:... 
 .سهل سهل هذا

 طالب:...
ذا شكال، �عني إما فیه إفأما ما �عدها  ،ما قبل البسملةه إشكال. اإلشكال فیما �عده ما فیفالبسملة و�ال  ال، الكالم فیما قبل 

ب الحدیث صحیح؛ ألن اسم السورة لیس من �الم هللا، وقسنا علیه ما جاء في �تفن القرآن �الم هللا افتتح �البسملة إ :قلنا
مة بین یدي الوحي الثاني والبسملة ،إن الترجمة من �الم البخاري  :وقلنا نَّة �القرآن ،مقدَّ یر غأم مطابق  التنظیرف ،وهو السُّ

 مطابق؟ مطابق.
 طالب:...

 ألن المطلوب البداءة بها. ؛ما �عد البسملة، البحث فیما قبل البسملةإشكال، لیس البحث فی هما فی
 طالب:...

 ن القرآن فیه تفسیر ما تبدأ �البسملة؟أال، ال. لكن افترض 
 الب:...ط
 ؟ما تبدأ �اسم السورة قبل البسملة؟ ثم تأتي �القرآن مفسًرا 

 طالب:... 
م تأتي نفس الشيء. اإلشكال في مسألة البداءة، البدء �البسملة، التنظیر هنا مطابق، فالترجمة في مقابل اسم السورة، ث 

یر ِ�َغض النظر عما أدرج معه من تفس -معلیه الصالة والسال-و�الم رسوله  -جل وعال-البسملة مصدًرا بها �الم هللا 
نَّة. ظاهر  ،أو من �الم للمؤلفین ،�النسبة للقرآن  ؟عمنالجر الثقیل �ظاهر؟ أو � لیسأم أنه وتعلیق للُشرَّاح �النسبة لكتب السُّ

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
كل أمر ذي �ال ال ُیبدأ فیه ببسم هللا «ذلك:  ن الدلیل علىإ :هو المطلوب البداءة �البسملة، هذا أمر مفروغ منه، و�ذا قلنا

وأنها  ،ن هذا الحدیث ضعیف، �جمیع طرقه وألفاظه احتجنا إلى دلیل آخر: إأشكل علیه تقد�م الترجمة، و�ذا قلنا »فهو أبتر
البداءة حقیقیة؛ ألن تسمیة افتتح بها �الم هللا، افتتح بها القرآن، فالبداءة حقیقیة أو نسبیة؟ إذا اعتبرنا أنها مفتتح لكالم هللا ف

مت البسملة  نَّة، والتنظیر هنا مطابق، هذا إذا قدِّ السورة لیست من �الم هللا، وقل مثل هذا في الوحي الثاني الذي هو السُّ
 ،على الترجمة هذا انتهینا البداءة حقیقیة، �ما تستفتح الكتب األخرى، صحیح مسلم افتتح ببسم هللا، والحمد هلل �عده

ا وال فیه إشكال، وهنا هنا یرد اإلشكال في �ون االفتتاح إما حقیقة افتتاًحا حقیقی�  -علیه الصالة والسالم-ة على نبیه والصال
لو  ،تكتب تر�د أنو�ن ُأدِرج معه؛ ألنك لو  -علیه الصالة والسالم-أو حكًما، حكًما؛ ألنه �الفعل افتتح بها �الم النبي 
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أو غیره من  األنه لیس من �الم هللا؟ تبدأ ببسم هللا سواء �ان تفسیرً  ؛أكتب �سم هللا ما :بتفسیر الجاللین تقولء تجي
 .و�انت نسبة القرآن فیه أقل، فالتنظیر هنا مطابق ،ولو �انت مطولة ،التفاسیر

ممن ق، وعلیه مشى هنا، وننظر فی�تاب اإل�مان ،قال: األول ظاهر، �عني بداءة حقیقیة �سم هللا الرحمن الرحیم  ها من دَّ
 الرواة.

م عند أبي ذر والمستملي واألصیلي، �تاب اإل�مان مؤخَّر عند أبي ذر،   م  منو �قول: �سم هللا الرحمن الرحیم، ُمقدَّ تقدَّ
 المستملي واألصلیي أو ابن عساكر السین نعم.

 طالب:...
نِ  للااَِّ  ِ�ْسمِ  َوِ�نَّهُ  ُسَلْیَمانَ  ِمن {ِإنَّهُ  ْحمَٰ ِحیِم} الرَّ  .نعم ]٣٠[سورة النمل: الرَّ

 طالب:...
تح بها، نعم، �م نستدل؟ نستدل �أن القرآن افت »كل أمر ذي �ال«إذا عرضنا وأضر�نا عن االستدالل �حدیث:  :ال، أنا أقول

هللا،  افتتح بها �الم هللا، �غض النظر عن اسم السورة، ال تؤثر في األولیة، ال تؤثر في األولیة؛ ألنها لیست من �الم
علیه  -الكتاب، والمقصد هو �الم الرسول توضیح لمقصد ،اب اإل�مان لیس من مقاصد الكتاب، الترجمة قدر زائدو�ت

 .-الصالة والسالم
 طالب:...

 �عض الروا�ات نفس الشيء.
 طالب:...

 نعم؟
 طالب:...

 حدیث هرقل نعم.
 طالب:...

 نعم.
 طالب:...

جاء في  �تاب هرقل وما هما فی ،الفرق بین هذا. »ن الرحیم، من محمد�سم هللا الرحم«فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فیه: 
 كتاب سلیمان ما الفرق بینهما؟ الفرق ظاهر.

 طالب:...
 نعم؟

 طالب:...
تذ�ر مصدر الكتاب، هي تذ�ر مصدر الكتاب، تذ�ر مصدر الكتاب ال أن من سلیمان مكتوب فیها، ال أن من ، نعم

ف عن وأنه مبدوء ببسم هللا الرحمن الرحیم، فیختل ،أن هذا الكتاب جاءنا من سلیمان سلیمان مكتوب فیها، إنما هي تذ�ر
 قصة هرقل. 

اآل�ات �ووجه الثاني وعلیه أكثر الروا�ات أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمیة السورة، واألحادیث المذ�ورة �عد البسملة 
 المفتتحة �البسملة.

 �قول: سقطت لفظة �اب من روا�ة األصیلي، وقد »بني اإلسالم على خمس« :-صلى هللا علیه وسلم-�اب قول النبي  
لنبي نعم ذ�ره �عد اآل�ات، هل ذ�ره بترجمة مستقلة أو تحت هذه الترجمة؟ مقتضى قوله: وقول ا ،اوصل الحدیث �عد تام� 

 الكتاب!  من الترجمة، انظروا في �اب زائدة فیما �عد، دعاؤ�م إ�مانكم؛ ألن الحدیث جزءٌ  :أن قوله -علیه الصالة والسالم-
 طالب:...
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نكم، ثم ثم قال فیما �عد: �اٌب: دعاؤ�م إ�ما »بني اإلسالم على خمس«: -صلى هللا علیه وسلم-وقول النبي  ،�اب اإل�مان
 .»بني اإلسالم على خمس«ذ�ر الحدیث 

الحدیث داخل في هذه الترجمة، أن  »بني اإلسالم على خمس«: -صلى هللا علیه وسلم-مقتضى قوله: وقول النبي  
ل �ظاهر؟ ال �فصل بین الترجمة األولى و�ین الحدیث الذي هو مقتضى هذه الترجمة، و�لیه اإلشارة في أص لیسأم ظاهر 

 .تي ما فیها من الكالم الكثیرأالترجمة بباب، وسی
وقد وصل  ،من روا�ة األصیلي�قول: سقط لفظ �اب  »بني اإلسالم على خمس«: -علیه الصالة والسالم-وقول النبي  

ن عالحدیث �عُد تاًما، واقتصاره على طرفه في تسمیة الشيء �اسم �عضه. اقتصر على طرف الحدیث، و�ثیًرا ما ُ�عبَّر 
مك تقول هذا؟ هل یلز  أن الحدیث �جزٍء منه، أال �مكن أن تقول حدیث الدین النصیحة؟ حدیث األعمال �النیات؟ ما �مكن

مًال ستشهد �الحدیث أن تذ�ر لفظه؟ إذا �ان الملقى إلیه �عرفه �عرف الحدیث ما یلزمك أن تأتي �ه �اأن إذا أردت أن ت
دیث. إنما تأتي �ما یدل علیه و�میزه عن غیره. واقتصاره على طرفه فیه تسمیة الشيء �اسم �عضه، والمراد: �اب هذا الح

 �اب اإل�مان و�اب هذا الحدیث.
ارد عن ٌل وفعٌل و�ز�د و�نقص. قول وفعل، قال في روا�ة الكشمیهني: قول وعمل، وهو اللفظ الو قوله: وهو أي اإل�مان، قو  

�نقص. السلف الذین أطلقوا ذلك. السلف حینما یتحدثون عن اإل�مان �قولون: قول وعمل، البخاري �قول: قوٌل وفعل و�ز�د و 
أم الكشمیهني هل هي مفضلة عند ابن حجر �قول ابن ابن حجر: وفي روا�ة الكشمیهني: قول وعمل. اآلن روا�ة 

ط راو�ة ضا�هو �ة، لكن او مفضولة؟ مفضولة، وانتقده في �ثیر من المواضع وقال: إنه لیس من الحفاظ، و�نما هو مجرد ر 
  .�كفینا؛ ألنا لسنا �صدد استنباطه، و�نما نحن نظرنا إنما هو لروایته ،أو �ما ُروِّي  ،یروي �ما سمع ،متقن
ًرا من الفتح �قول: وحكى ابن ِمْغَور أنا أ�ا ذر الهروي في آخر أمره �ان �حذف �ثی ،سبعة عشر من الكتاب صفحة انظر

�ة في او رها ابن ابن حجر و�نما هو مجرد ر من روا�ة أبي الهیثم الكشمیهني حیث ینفرد؛ ألنه لم �كن من أهل العلم. و�رَّ 
ره، قه، فإن في روا�ة أبي الهثیم مواضع �ثیرة أصوب من روا�ة غیمواضع من الفتح. وقال هنا: قلت: وهذا لیس على إطال

فّرد بها قال: قوله من اإلثم، ت »لو �علم المار بین یدي المصلي ما علیه من اإلثم«كما سیأتي مبیًَّنا في مواضعه، 
 م ابن حجر في جمیع�ة، وهنا �قول: لیس على إطالقه، إذا ضممنا �الاو الكشمیهني ولیس من الحفاظ، و�نما هو مجرد ر 

 -هللا رحمه-لكنه راو�ة متقن، والغر�ب أن ابن حجر  ،�ةاو و�نما هو ر  ،المواضع تبین لنا أن الكشمیهني لیس من أهل العلم
ه من ماذا علی«، انتقده، واألغرب من ذلك أنه ذ�رها في البلوغ، قال: )من اإلثم( :انتقد صاحب العمدة في ذ�ر هذا اللفظ

ثم بدون من اإل »لو �علم المار بین یدي المصلي ماذا علیه«�جر �عضه �عًضا. مائة واحد وسبعین. الكالم . »اإلثم
ره قال: ماذا علیه زاد الكشمیهني: من اإلثم ولیست هذه الز�ادة في شيء من الروا�ة عند غی »لكان أن �قف أر�عین«

 .والحدیث في الموطأ بدونها
 وأصحاب المسانید والمستخرجات بدونها، ولم في شيء منه، و�ذا �اقي الستة قال ابن عبد البر: لم �ختلف على مالك 

لكن في مصنف ابن أبي شیبة: �عني من اإلثم، فیحتمل أن تكون ُذِكرت في أصل  ،أرها في شيء من الروا�ات مطلًقا
محب راو�ة. وقد عزاها البل �ان  ،وال من الحفاظ ،البخاري حاشیة فظنها الكشمیهني أصًال؛ ألنه لم �كن من أهل العلم

الطبري في األحكام للبخاري وأطلق، فعیب ذلك علیه وعلى صاحب العمدة في إیهامه أنها في الصحیحین، وأنكر ابن 
 الصالح في مشكل الوسیط على من أثبتها في الخبر فقال: لفظ اإلثم لیس في الحدیث صر�ًحا لما ذ�ره النووي في شرح

�ناها في األر�عین لعبد القادر الهروي الرهاوي هو، ماذا علیه من اإلثم إلقال: وفي روا .المهذب دونها ه ى آخره، لكن�ة ُروِّ
 ما انتقد. لوغ ذ�رها، �عني انتقد ثم وقع فیفي الب

ألنه لم �كن من أهل العلم وال من الحفاظ، بل �ان راو�ة. والذي عندنا هنا، وهو  ؛والمقصود، الذي یهمنا فظن الكشمیهني
وهو اللفظ الوارد عن السلف الذین أطلقوا ذلك.  ،قول وعمل :وفي روا�ة الكشمیهني ،�مان قول وفعٌل و�ز�د و�نقصأي اإل

 :هل موافقة هذا اللفظ �الم السلف �عني أنها أرجح في البخاري؟ ما یلزم، ما یلزم، نعم، ما یلزم، �عني �ون السلف �قولون 
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قول وعمل إال الكشمیهني مع أن غیره یرجح علیه  ك�ر من رواة الصحیح أنقول وفعل ولم یذ :والبخاري �قول ،قول وعمل
 .لفظ الصحیح في البخاري: قول وعملال یلزم أن �كون ال

 طالب:...
مرفوع  فظن أن قوله وهو إلى آخره نوهو اللفظ الوارد عن السلف الذین أطلقوا ذلك. ووهم ابن التی ،قول وعمل :وفي روا�ة

 علیه الصالة-و�ن �ان ورد ذلك �إسناد ضعیف. �اب اإل�مان وقول النبي  ،س ذلك مراد المصنفلما رآه معطوًفا فلی
فوع و�نما هو مر  ،، وهو قوٌل وفعل، �عني �أنه أثبت المرفوع ما هو برأي للبخاري »بني اإلسالم على خمس«: -والسالم

 لكنه �إسناد ،من أنه قول وعمل -والسالم علیه الصالة-، وقد ورد ذلك عن النبي -علیه الصالة والسالم-إلى النبي 
 ضعیف.

ر عن ذ�  -رحمه هللا -�ونه یز�د و�نقص. الحافظ ابن رجبوالثاني  ،والكالم هنا في مقامین: أحدهما �ونه قوًال وعمالً  
قولون: ئة �السلف ما ذ�ر في هذه المسألة، ثم ذ�ر �الًما ُ�ستغَرب إال إذا ُعِرف المغزى منه، وقد �ان طائفٌة من المرج

ول. قاإل�مان قول وعمل. و�ان طائفة من المرجئة �قولون: اإل�مان قول وعمل. فیه إشكال؟ اإلمام أحمد �قول: هذا أخبث 
: هو رون العمل �القول و�قولون ثم �فسِّ  ،اإل�مان قول وعمل موافقة ألهل الحدیث :�عني و�ان طائفة من المرجئة �قولون 

ثم  ،عینةو�ه، أحیاًنا تجد اإلنسان ُ�عَرف منه المخالفة ألهل الحق �ثیًرا، حتى في مسائل معمل اللسان �عني من �اب التم
و�له لكنه �مكن تأ ،ُیلبِّس على الناس في �عض هذه المسائل �كالٍم �قرب من القول الصحیح، أو هو مطابق للقول الصحیح

ه وأنكره علی ،أحمد هذا القول عن شبا�ة بن سوار نه عمل اللسان، وقد ذ�ر اإلمامإوحمله على معنًى �اطل. و�قولون: 
عمل؟ و ن اإل�مان قول إ :وال بلغني، �عني اإلمام أحمد ما سمع من �قول ،وقال: هو أخبث قول. ما سمعُت أن أحًدا قال �ه

 هذا تلبیس. ،وأن المراد �العمل قول اللسان ،لكن بهذا المعنى ،السلف قاطبة قاطبة قالوه
 طالب:...

ل وهو رأس المال. و� ،له من مرجئ؟ لما �قول رافضي مثًال، وقد سمعته �قول: التوحید أهم من �ل شيءتقبَّ  من مرجئ،
ل �ا حسین تقب ،�ا علي :األمور دون التوحید تهون، والصالة رأس مال المسلم ووجه الدین، �قول هذا الكالم وهو �قول

 كالمه أن التوحید رأس المال؟
 طالب:... 

 هو �قصد هذا، العمل عمل اللسان. ،هذا هذا �قول ..التوحید  :لكن �قول لكتوحیدهم هم،  
 طالب:...

و ه ،هم �ستغفلون الناس ال سیما في الظروف هذه، واحد �قول: ال �جوز أن تز�د في النصوص وال �لمة، وسمعته أنا ،ال
من أتباعه: أكِثر من قول: �ا مقلب رافضي، �قول: ال �جوز أن تز�د في النصوص وال �لمة. قال أبو عبد هللا لشخص 

لقلوب اهو مقلب  ،ت قلبي على دینك. فلما أعادها علیه هذا التلمیذ قال: �ا مقلب القلوب واأل�صار، قال: نعمالقلوب ثبِّ 
 لكن ز�ادتك هذه ابتداع. ما �قي إال هذه!  ،واأل�صار
 طالب:...

اإل�مان قول  :تلبیس، تمو�ه، مثل هذا الذي �قول تحمله على محمل صحیح؟ هذا هل ،لكن أنت تعرف مذهب الرجل
ي �سمع �الم اإلمام أحمد أخبث قول وهو قول لذما یرى العمل أصًال، فعلى �ل حال ا ،وهو معروف أنه مرجئ ،وعمل

ر ما سمعت أحًدا أن أحًدا قال �ه وال بلغني له م �ق�عني أنه بدعة ل ،في ظاهره مطابق لقول السلف یتعجب! لكن إذا ُفسِّ
، �ما لكن المراد �العمل في قول السلف غیر المراد �العمل نعم ،اإل�مان قول وعمل :أحد من السلف، السلف قاطبة �قولون 
نَّة  والجماعة غیر التوحید الذي �شیر إلیه ذلك الرافضي.  أن المراد �التوحید عند عند أهل السُّ

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
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في اإل�مان. ثم اضطرته �عض الظروف أن �قول  معروف أنه مرجئ ال یرى العمل داخًال  ،بن سوار معروف مذهبه ةشبا�
 مثل هذا الكالم.

 طالب:...
 الفرق بینهما؟

 طالب:...
 هذا. ءیجيس�ل شيء  ءیجيس

 طالب:...
 هذا الكالم. ءیجيسعلى �ل حال 

ا وهو �الم ،�اب من قال: أن العمل هو اإل�مان، �الم �ثیر البن رجب في هذا  ر �عني �الم ابن رجب ُ�سطَّ  ،نفیس جد�
ي �الذهب في جمیع �تا�ه من أوله إلى آخره، وهو �تاٌب فر�د في �ا�ه. �عني ال �ضاهیه أي شرح في نفسه السلفي، �عن

الم فتح الباري وفیه مز�ج من علم الك :علم السلف موجود، لم ُ�مَزج �أي شيء من علم الكالم، لكن ال �عني أننا نقول
 ال، نستفید من هذا ونستفید من هذا. ،ُیترك وُ�همل :ل فیه �عض المصطلحات أننا نقولودخ

هو  : وأكثر العلماء قالوا-رحمه هللا-قال ابن رجب: فصٌل: قال البخاري: اإل�مان قول وفعل، قال ز�ن الدین بن رجب  
إجماع الصحا�ة والتا�عین علیه وحكى وهذا �له إجماع من السلف وعلماء أهل الحدیث، وقد حكى الشافعي  ،قول وعمل

�ان من مضى ممن سلف ال �فرقون بین  ،ن مضى ممن سلفلیه أ�ًضا، وقال األوزاعي: �ان مأبو ثور اإلجماع ع
نَّة نَّة اإل�مان والعمل. وحكاه غیر واحد من سلف العلماء عن أهل السُّ لجماعة وا والجماعة، وممن حكى ذلك عن أهل السُّ

وو�یع بن الجراح، وومن روي عنه أن اإل�مان قول وعمل الحسن وسعید بن جبیر وعمر بن عبد  الفضیل بن عیاض
 وهو قول الثوري واألوزاعي وابن المبارك ومالك والشافعي ،العز�ز وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري 

ذ منها المؤمنة ال تجزئ في الكفارة حتى ُیؤخَ  إن الرقبة :وأحمد و�سحاق وأبي عبید وأبي ثور وغیرهم، حتى قال �ثیر منهم
 .وأحمد في روا�ة ،منهم الشعبي والنخعي ،اإلقرار، وهو الصالة والصیام

فة مع وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغیرهم. وأخرجوا األعمال من اإل�مان وقالوا: اإل�مان المعر  
ل لمعرفة خاصة، ومن �قول: اإل�مان القول خاصة، والبخاري عّبر عنه �أنه قو القول، وحدث �عدهم من �قول: اإل�مان ا

 :هو مرادف للعمل، ومنهم من �قول :من الناس من �قول ،هو مرادف للعمل، الفعل :من الناس من �قول ،وفعل، والفعل
لماذا  ،الوهل هو مطابق لألفع ،اتهو أعم من العمل، وهذا تقدَّمت اإلشارة إلیه في شرح إنما األعمال، إنما األعمال �النی

 .إلى آخره ،إن األفعال �النیات :ما قال
الفعل یدخل فیه القول  :هو أعم من العمل، فمن هؤالء من قال :ومنهم من �قول ،هو مرادف للعمل :والفعل من �قول 

�عني  .ل على القولاإلطالق، ولذلك عطفه على القول، عطف الفع عندوالعمل ال یدخل فیه القول  ،وعمل الجوارح
 مقتضى هذا الكالم الفعل یدخل فیه القول وعمل الجوارح والعمل ال یدخل فیه القول عند اإلطالق.

ن مولكن اإل�مان قول وفعل وعمل ُ�عمل. خرجه الخالل، ومنهم  ،و�شهد لهذا قول عبید بن عمیر: لیس اإل�مان �التمني 
، ل أعم من ذلك، ومنهم من قال: العمل ما �حصل منه تأثیر في المعمولقال: العمل ما ُ�حتاج إلى عالج ومشقة، والفع

 .والفعل أعم من ذلك ،كعمل الطین آجًرا
 ،لفال ُ�طَلق العمل إال على ما فیه شرٌف ورفعة �خالف الفعل، فإن مقلوب عم ،العمل أشرف من الفعل :ومنهم من قال 

 ومعناه ظهر وأشَرف. ،فإن مقلوب َعِمل لمعَ 
تدل �المقلوب على معنى ما لم ُ�قَلب؟ �عني االشتراك في الحروف االشتراك في الحروف �غض النظر عن التقد�م �یف نس 

اللغة أو تهذیب اللغة  سوالتأخیر والقلب وغیره، یدل على أن هناك اشتراًكا في المعنى، لذلك لو تراجعون مثل معجم مقایی
الحروف على جمیع االحتماالت، و�ذ�رون من معانیها ما هو متقارب،  ؛ ألنهم یذ�رون هذهالألزهري وجدتم هناك تقار�ً 

 {سمى أعماًال �ما قال تعالى: ولذلك قال: فإن مقلوب عمل لمع، ومعناه ظهر وأشرَف. وهذا فیه نظر، فإن عمل السیئات �ُ 



 
 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

َئةً  َعِملَ  {َمنْ ، وقال: ]١٢٣ِ�ِه}[سورة النساء:  ُ�ْجزَ  ُسوًءا َ�ْعَملْ  َمن ، ولو قیل ]٤٠ِمْثَلَها}[سورة غافر:  ِإال ُ�ْجَزى  َفال َسیِّ
عكس هذا لكان متوجًها. �عني الفعل لما فیه شرف، ولو قیل عكس هذا لكان متوجًها فإن هللا تعالى إنما �ضیف إلى نفسه 

 {َأَلمْ ، ]٦ِ�َعاٍد}[سورة الفجر:  َر�ُّكَ  َفَعلَ  َ�ْیفَ  َترَ  {َأَلمْ ]، ٤٥[سورة إبراهیم: ِبِهْم} َفَعْلَنا َ�ْیفَ  َلُكمْ  {َوَتَبیَّنَ الفعل، �قوله تعالى: 
 ].١٨[سورة الحج: َ�َشاء} َما َ�ْفَعلُ  للااََّ  {ِإنَّ ]، ١[سورة الفیل: اْلِفیِل} ِ�َأْصَحاِب  َر�ُّكَ  َفَعلَ  َ�ْیفَ  َتَرى 

س المراد ولی ]٧١[سورة �س: َأْنَعاًما} یَناَأْیدِ  َعِمَلْت  امِّمَّ  َلُهم َخَلْقَنا َأنَّا َیَرْوا {َأَوَلمْ و�نما أضاف العمل إلى ید�ه �ما قال:  
راد هنا ولیس الم ]٧١ة �س: َأْنَعاًما}[سور  َأْیِدیَنا َعِمَلْت  مِّمَّا َلُهم َخَلْقَنا َأنَّا َیَرْوا {َأَوَلمْ هنا الصفة الذاتیة، �غیر إشكال، 

 .-علیه السالم -مو�ال استوى خلق األنعام وخلق آد ،الصفة الذاتیة �غیر إشكال
إلضافة ایكون الخلق هنا وهناك ل ،إنه خلق األنعام بیده :ألنه لما �قال آلدم: أنت أبو البشر، خلقك هللا بیده، هل قال 

 .النسبیة واحدة؟ ال
 ].١٠٧ة هود: [سور ُیِر�ُد} ِلَما َفعَّالٌ  َر�َّكَ  {ِإنَّ واشتق سبحانه لنفسه أسماء من الفعل دون العمل، فقال:  
ا، فتوح من هللا  �الم ابن رجب نفیس،  لكنهم  لمن اهتدى بهد�ه، هناك ناس اتصفوا �الذ�اء المفِرط، -جل وعال-نفیس جد�

أل ومنهم من ندم في آخر عمره، نس ة،منهم من مات على ضالل ،�عدوا عن المصادر، عن الوحیین، فتاهوا، ثم في النها�ة
ألمور ال والحزن على ما قرروه من العقائد، واألمر لیس �السهل؛ ألن مثل هذه ا هللا العافیة، و�ثیر منهم نقل عنهم األسى

 لَِّذینَ ا {ِإالما �تبه هذا الضال، ولذا �شترط في تو�ته البیان، ، إنما یتعدى ذلك إلى من �قرأ فی�قتصر الضالل على نفسه
یبّین لكن �قُصر بیانه عن  قد ،، واإلشكال أن البیان قد �قُصرال بد من البیان ]١٦٠َوَ�یَُّنوا}[سورة البقرة:  َوَأْصَلُحوا َتاُبوا

د ثم تكذب وتر  ،�ضل �ه �ثیر من الناس ر �ه، من مات قبل البیان، مثل اآلن في الصحف تنشر مقاًال تبلیغ �ل من تأثَّ 
وأن یتصور  یقرأ الرد؟ ما تضمن، ولذلك على اإلنسان أن �حسب حسا�ه،أن �ل من قرأ سعلى هذا المقال، هل تضمن 

 وفي �ل ما �كتب قبل أن �ضل أحد �ما �قول أو �ما �كتب، ومن سّن في ،، في �ل ما ینطق-جل وعال-موقفه أمام هللا 
 اإلسالم سنة سیئة فعلیه وزرها وِوزر من عمل بها إلى یوم القیامة.

 .�قول ابن حجر. 
 طالب:...

 فیها؟ماذا 
     طالب:...

 إل�مان.من التأخیر، أخروا العمل عن ا
 طالب:...

 شبا�ة بن سوار. نعم.
 .وأنكرها علیه ،اإلمام أحمد هذا القول عن شبا�ة بن سوار ذ�ر 
لمراد �ه والثاني: �ونه یز�د و�نقص، فأما القول فا ،�قول ابن حجر: والكالم هنا في مقامین: أحدهما: �ونه قوًال وعمالً  

ن أدخل معم من عمل القلب والجوارح لیدخل االعتقاد والعبادات، ومراد النطق �الشهادتین، وأما العمل فالمراد �ه ما هو أ 
ق �اللسان ومن نفاه إنما هو �النظر إلى ما عند هللا تعالى، فالسلف قالوا: هو اعتقاد �القلب، ونط ،ذلك في تعر�ف اإل�مان

 وعمل �األر�ان، وأرادوا بذلك أن األعمال شرط في �ماله. 
 الشیخ ابن �از ما عّلق على هذا -رحمة هللا علیه-ه هل هو شرط �مال أو شرط صحة؟ الشیخ هذا سبق الكالم فیه، وأن

الموضع، فهل یؤخذ منه أنه یرتضي هذا الكالم؟ سئل في مقابلة في مجلة المشكاة، وقال: ال، الصواب أنه شرط صحة، 
فتح الباري. قال: الكالم مضى علیه  ما علقت على شرط �مال فهو مرجئ، �ا شیخ ما علقت على فتح الباري؟ :ومن قال

 .أر�عون سنة، وهل �ان اعتقاد الشیخ في ذلك الیوم �ختلف عن اعتقاده الیوم؟ ال
 طالب:...  



 
 

 
 

=yÎwì=}àèÌá_Ägÿ^=NMVF۷==E=
=

١٠ 

لیها حینما حتاج إلى التعلیق عاعتقاده هو هو، لكن �ونه ما عّلق ذ�رنا في وقتها أن القضا�ا إنما �ُ  ،ال �ختلف ،ال �ختلف 
شرات أن شخًصا قال: عّلقت على جمیع ما في فتح الباري من المخالفات، ثم مر أكثر من مخالفة عُتثار، حینما تثار، لو 

ثار  تُ القضا�ا التي ثار ُ�قَصد بیانها والرد علیها، أما الثیرت، والمسائل التي تُ ألنها ما أُ  ؛المخالفات ما ینتبه إلیها اإلنسان
ي لم �قتصر فمن أهل الع االمخالفین مما لم �طلع علیه الُمعلِّق؛ ألن �ثیرً  فإنها تمر ال سیما في دقائق مسائل االعتقاد عند

نَّة، وال ینظر في �تب المخالفین، و�عضهم ال، ر في و�نظ ،ینظر في �تب المخالفین بل دراسة العقیدة على �تب أهل السُّ
نظر یلكل أحد، إنما المتأهل علیه أن �عني ما �صلح  ،أولى وأكمل للمتأهل وهذا ال شك أنه ،لیرد علیهم ؛دقائق �المهم

 في �الم المخالفین لیرد علیهم �ما فعل شیخ اإلسالم وغیره من أهل العلم.
: هو نطق ومن هنا نشأ لهم القول �الز�ادة والنقصان، �ما سیأتي، والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط، والكرامیة قالوا 

 ،تهاالعتقاد، والفارق بینهم و�ین السلف أنهم جعلوا األعمال شرًطا في صحهو العمل والنطق و  :فقط، والمعتزلة قالوا
 لى ما عندناوالسلف جعلوها شرًطا في �ماله. وهذا �ما قلنا هذا �له �ما قلنا �النظر إلى ما عند هللا تعالى، وأما �النظر إ

على �فره  علیه �كفر إال إن اقترن �ه فعل یدلفاإل�مان هو اإلقرار فقط، فمن أقر أجر�ت علیه األحكام في الدنیا ولم �حكم 
 ومن نفى عنه ،فمن أطلق علیه اإل�مان فبالنظر إلى إقراره ،كسجود للصنم، فإن �ان الفعل ال یدل على الكفر �الفسق

قیقته، ى حاإل�مان فبالنظر إلى �ماله، ومن أطلق علیه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل ِفْعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إل
فره �ولم �حكم علیه �كفر إال إن اقترن �ه فعل یدل على  ،وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق ال مؤمن وال �افر

 كالسجود للصنم.
حتمال ا�عتقد، ماذا ما تدري  ،اعتقاده ماغالة المرجئة �قولون: لو ُقبضت روحه وهو ساجد لصنم ال �حكم �كفره، ما تدري  

إن  :لقال: ولو قا ؟إن هللا ثالث ثالثة :أحد �كفر على هذا، قال: حتى ولو قال هالصنم سترة، �عني ما فیأن �كون اتخذ 
إلى هذا  �صل ،وأصرّ  ،وُألزم بلوازمها ،إذا دخل اإلنسان في متاهة أنهمسألة الهللا ثالث ثالثة، والنص في القرآن �كفره، 

نوب، األسفل، نسأل هللا العافیة، ثبت عنه، أال بذ�ر هللا تزداد الذالحد، ثبت عن �شر المر�سي أنه �قول: سبحان ر�ي 
، نسأل هللا ]٢٨سورة الرعد: اْلُقُلوُب}[ َتْطَمِئنُّ  للااَِّ  ِبِذْ�رِ  {َأَال وتنطمس البصائر والقلوب، أعوذ �اهلل، مع أن هللا �قول: 

و ها عقو�ات لبعض، حتى �صل إلى هذا الحد، ول�عض ،العافیة، �عني �صل اإلنسان إلى هذا الحد، لماذا؟ ألنها عقو�ات
 فروا؟ ألنهم�هذا العصیان جرهم إلى الكفر، جرهم إلى الكفر، نسأل هللا العافیة، لماذا  ،تأملنا ذلك �ما عصوا و�انوا �عتدون 

ي إلنسان فعصوا و�انوا �عتدون؛ ألن هذه الذنوب وهذه المعاصي سواء �انت فعلیة أو عقد�ة تجر إلى ما وراءها، تجد ا
ى هذا أول األمر خالف �سیر، ثم �صّر و�عاند علیه، ثم عاقب �ما هو أشد منه، ثم تذ�ر له اللوازم فیلتزم بها، و�صل إل

 . -نسأل هللا السالمة والعافیة-الحد 
دة �ان االز� متى قِبل :وأما المقام الثاني: فذهب السلف إلى أن اإل�مان یز�د و�نقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمین، وقالوا

 .اشك� 
 لكن ما الدلیل على النقص؟ ،آ�ات يطیب، األدلة على الز�ادة �ثیرة ذ�ر البخاري من ذلك ثمان 

 طالب:...
هذا دلیل من الواقع، لكن جاء التنصیص على  ،أي شيء �قبل الز�ادة �قبل النقص، أي شيء �قبل الز�ادة �قبل النقص

 .النقصان في حدیث ناقصات عقل ودین
 ب:...طال

 لكن االعتقاد دین، �یف ینقص؟ ،األجر سهل
 طالب:...

لنساء فدّل على أن دین ا »ما رأیت من ناقصات عقل ودین«مسألة نقصان، ترك هذا، الكالم في اإل�مان والنقصان،  لیست
 .ناقص

 طالب:...
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 إشكال وردت �أدلة �ثیرة. هاالز�ادة ما فی ...الكالم على لفظ النقص، نحتاج إلى
 ...طالب:
 نعم؟

 طالب:...
إل�مان عند نعم. �عني أنه إن أنكر بیده في الدرجة األولى، إذا نقص إ�مانه أنكر بلسانه، و�ذا نقص أنكر �قلبه، ثم ینتهي ا

یع أكثر ألنه �ستط ؛إن الذي أنكر بیده :عدم اإلنكار �المراحل الثالثة، لكن المسألة معلقة �القدرة واالستطاعة، هل نقول
 ألنه ال �ستطیع؟  ؛الذي أنكر بلسانه من اإ�مانً 

 طالب:...
 هذه قدرته نعم.

 فیه آ�ة، �ا شیخ. طالب:
 طیب.

 ِيف قـُُلوهِبِْم ) َوَأمَّا الَِّذينَ ١٢٤ (ْستَـْبِشُرونَ ُهْم يَ فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـََزاَدهْتُْم ِإميَاً� وَ {فیه آ�ة �ستدلون بها،  طالب:
قالوا: هذه ز�ادة ضعف،  ].١٢٥، ١٢٤ن: التو�ة، اآلیتا[سورة  }ًسا ِإَلى ِرْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َ�اِفُرونَ َمَرٌض َفَزاَدْتُهْم ِرجْ 

 وز�ادة نقص.
�المفهوم، مثل ز�ادة اإل�مان  بل الذي في قلبه مرض ال شك أن المرض ضعف، �ونه یز�د هذا الضعف ما هو �المنطوق،

 بهذه اآل�ات.
 هذه أقرب... طالب:

 حد زعمهم نعم. على
 طالب:...

 بنقص الدین أنها تمكث األ�ام ال تصوم وال تصلي. 
 طالب:...

 نعم.
 طالب:...

ر مثًال في عهد أبي �ك :إجماع السلف قد ال �قتنع �ه المخالف، قد ال �قتنع �ه المخالف، �عني مثل ما نبغ إلینا من �قول
 نإن اإل�ما :أحد قال هغیر مخلوق، في عهد أبي �كر وعمر، فی ن القرآن مخلوق أوإ :�قول في عهد أبي �كر ما أحد قال

ا إن القرآن غیر مخلوق؟ وفي صدر األمة م :إن القرآن غیر مخلوق في عهد أبي �كر؟ إًذا �یف نقول :أحد قال هفی ...
 لوه؟ ما قا :نقول ثم �عد ذلك ،مثل الجبال اسٍ و ر  شيء، زحزحهیِفَطر وعقائد و�قین ال و لقولها، أمور  داعٍ  هقال. ما فی
 طالب:...

 طیب.
 طالب:...

 فیه آخر الحدیث؟ماذا 
 طالب:...

إشكال، وأما النقصان فاالستدالل له ما هو مثل االستدالل  هافالز�ادة ما فی ،ال، الكالم في مقامنا هذا اإل�مان یز�د و�نقص
، لكن نحتاج إلى نّص مثل حاجتنا �عني مع مع هٍ إن ما َقِبَل الز�ادة �قبل النقصان هذا أمر مقرر ومنت :للز�ادة، فمن قال

 اْألَْرضِ  {َوِمنَ الفارق إلى إثبات أن األراضین سبع، السماوات سبع بنّص القرآن، نحتاج إلى إثبات أن األراضین سبع، 
}[سورة الطالق:  َقه من سبع«، یهمثلهن في إ�ش؟ في العدد؟ ما یلزم، فنحتاج إلى دلیل عل ]١٢ِمْثَلُهنَّ ، »أراضین ُطوِّ
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َقه من سبع أراضین« ألن الطرف األول مقطوع �ه، والثاني �حتاج إلى شيء من االستدالل،  ؛، نحتاج إلى مثل هذه»ُطوِّ
لكن نحتاج إلى أدلة أصرح من هذا، ولذلك یذ�ر عن مالك أن اإل�مان یز�د وال ینقص، أن  ،نعم ما َقِبَل الز�ادة �قبل النقص

 .اإل�مان یز�د وال ینقص
 لب:...طا

 .من في قلبه مثقال ذرة
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 أصله موجود.  ،الكالم على أصله
 طالب:...

تقول،  �كالم غیر ما امقتنعً  امعاندً  ا، تأتي �مثل هذه األدلة المحتِملة، أنت تخاطب شخًص امقتنعً  اأنت ما تخاطب شخًص 
 مثل أدلة الز�ادة. نعم، فیحتاج إلى دلیل مثل أدلة الز�ادة،

 الرجل لما استشكل وسأل ابن عباس: �یف یزول إ�مانه وقد زنى وقد سرق...؟ طالب:
 على �ل حال حتى في �الم ابن رجب سیأتي أشیاء تدل.

 طالب:...
 ما یز�د وال ،ینكت في قلبه، یبقى اإل�مان ما یتزعزع عندهم، عندهم هم ما یدل على نقص، خالص اإل�مان مقداره واحد

ذي ال معنى الجازم؟ ال مامعنى اإل�مان؟ االعتقاد الجازم،  ما، إذا تخلخل؛ ألنه انقص صار شك�  أوینقص؛ ألنه لو زاد 
الذي  ین. وهذا�حتمل النقیض، وعندهم أن اإل�مان ال بد أن یبلغ إلى درجة العلم، ما �كفي فیه الظن مثل �قیة أحكام الد

 .أوقعهم في مثل هذا
 طالب:...

 .نعم
 الب:...ط

 �ضعف، �ضعف بیانه وظهوره ووضوحه، مثل ما �خفت البیاض من الثوب من �ثرة األوساخ إذا اخلولق.
 طالب:...

 فیه؟ماذا 
 طالب:...

 ...�الم ابن حجر ثم �الم  وسنرى هذا شيء متفق علیه ومقرر، 
 طالب:...

 أعالها وأدناها.
هذا أنه  جمیع األبواب الالحقة، جمیع األبواب الالحقة بناها على بنى على هذه القاعدة التي قررها -رحمه هللا-البخاري  

-ه قول وفعل یز�د و�نقص، ثم �عد ذلك الصالة من اإل�مان، الز�اة من اإل�مان، صیام رمضان من اإل�مان بیبین هذا �ل
 .  -رحمه هللا

ا، : متى قبل ذلك �ان شك� المتكلمین، وقالواوأما المقام الثاني: فذهب السلف إلى أن اإل�مان یز�د و�نقص، وأنكر ذلك أكثر 
قال الشیخ محیي الدین �عني النووي: واألظهر المختار أن التصدیق یز�د و�نقص �كثرة النظر ووضوح األدلة. التصدیق 
تصدیق الخبر مثل ما ذ�رنا سا�ًقا، أنه لیس تصد�قك لخبر �أتي �ه رجل على مستوى من الصدق والد�انة والضبط مثل 
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زاد  ثانٍ  و�ن �ان ممن ُ�قَبل خبره. فالتصدیق، و�ذا انضم إلى األول ،قك لخبر من هو دونه في هذه األوصافتصد�
وهكذا یز�د التصدیق حتى �صل إلى حد القطع، و�ل ما زاد التصدیق ضعف  ،التصدیق، و�ن انضم إلى الثاني ثالث

، ثم �حضر، ز�د عندك أوثق من عمرو، اآلن قوله أرجح جاء فالن، وعمرو ثقة وقال لك: ال لم :ز�د ثقة قال لك .مقابله
التصدیق یز�د وضده ینقص، حتى  قِدم، :ما قال ز�د، ثم جاء ثالث ورا�ع وخامس �لهم �قولون جاء �كر وقال: قِدم فالن مثل

وأبوه  شخص ذاهب إلى المستشفى، .ما هو �صحیح، وهذا شيء محسوس ،إن التصدیق واحد ال یز�د وال ینقص :ما قالوهفی
مر�ض، وهو بین الیأس والرجاء، وهو في طر�قه إلى المستشفى یز�د األمل عنده أحیاًنا و�نقص في حیاة والده، اتصل علیه 

: الوالد في غیبو�ة، اتصل علیه ثالث، هل یز�د رجاؤه في صحته؟ ، ثم اتصل علیه ثانٍ ئةردی حالته من اتصل قال: الوالد
 .یتضاءل من الجهة الثانیة

، إذا لكن لو �ان العكس، یز�د، یز�د الرجاء، �ل هذه األمور معادالت، مثل �فتي المیزان ،هذا یز�د وهذا یتضاءل نعم، 
 .ارتفعت واحدة نزلت األخرى، نعم، هما نقیضان

 �ان قال الشیخ محیي الدین �عني النووي: واألظهر المختار أن التصدیق یز�د و�نقص �كثرة النظر ووضوح األدلة، ولهذا 
ه و�ؤ�ده أن �ل أحد �علم أن ما في قلبه یتفاضل حتى إن ،إ�مان الصدیق أقوى من إ�مان غیره �حیث ال تعتر�ه الشبهة

وال  ،قوة�كون في �عض األحیان اإل�مان أعظم �قیًنا و�خالًصا وتو�ًال منه في �عضها، أحیاًنا یرد علیه معصیة، فیدفعها �
في المرة  إن إ�مانه :یة فیتردد فیها، وأحیاًنا ترد علیه المعصیة فیفعلها، هل نقولیلتفت إلیها، وأحیاًنا ترد علیه المعص

ة الذین من محیطه، هل إ�مان أحد الثالثو األولى مثل إ�مانه في المرة األخیرة؟ ما �مكن، وهذا یلمسه �ل إنسان من نفسه، 
راودة مثل هل إ�مانه أثناء الم ،في مقابل هذا المالانطبق علیهم الغار الذي أغرى المرأة �المال ووافقت على أن یزني بها 

 .إ�مانه حینما قال: إني أخاف هللا؟ �ختلف
 في �عض األحیان، و�سمع اآل�ة نفسها من نفس القارئ  اقرآنً  لیست �أنهاو �ل إنسان �جد هذا من نفسه، �سمع اآل�ة  

م ى؟ حتى إنه �كون في �عض األحیان اإل�مان أعظإن إ�مانه مستواه هنا مثل مستواه في الحال األخر  :و�بكي، هل نقول
ن بل محمد سب ظهور البراهین و�ثرتها، وقد نقو�ذلك في التصدیق والمعرفة �ح ،�قیًنا و�خالًصا وتو�ًال منه في �عضها

ي فو هذا، وما ُنِقل عن السلف صّرح �ه عبد الرزاق حنصر المروزي في �تا�ه: تعظیم قدر الصالة عن جماعة من األمة ن
مصنفه عن سفیان الثوري، ومالك بن أنس واألوزاعي وابن جر�ج ومعمر وغیرهم، وهؤالء فقهاء األمصار في عصرهم. 

نَّة �سنده  عن الشافعي وأحمد و�سحاق وأبي عبید وغیرهم من األئمة، وروى  و�ذا نقل أبو القاسم الاللكائي في �تاب السُّ
ن فما رأیت أحًدا منهم �ختلف في أن اإل�ما ،رجل من العلماء �األمصارالصحیح عن البخاري قال: لقیُت أكثر من ألف 

ل و� ،قول وعمل و�ز�د و�نقص، وأطنب أبو حاتم والاللكائي في نقل ذلك �األسانید عن جمع �ثیر من الصحا�ة والتا�عین
نَّة ،من یدور علیه اإلجماع من الصحا�ة والتا�عین  .والجماعة وحكاه فضیل بن عیاض وو�یع عن أهل السُّ

قول  وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس األصم قال: أخبرنا الر�یع قال: سمعت الشافعي �قول: اإل�مان 
قص وعمل و�ز�د و�نقص، وأخرجه أبو نعیم في ترجمة الشافعي من الحلیة من وجه آخر عن الر�یع وزاد: یز�د �الطاعة و�ن

ستدل لذلك �آ�ات من القرآن ثم شرع المصنف � ،اآل�ة ]٣١ِإ�َماًنا}[سورة المدثر:  آَمُنوا الَِّذینَ  {َوَ�ْزَدادَ �المعصیة ثم تال: 
 .ونستعرض اآل�ات ،حة �الز�ادة، ثم في الدرس القادم إن شاء هللا نعرض لكالم ابن رجب في هذه المسألةمصرِّ 

 .�هللا أعلم 
 معین.نبینا محمد وعلى آله وصحبه أج علىوصلى هللا وسلم  


